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الراعي التقى كنعان و ال�سفير الفرن�سي

بون :نت�شارك و البطريرك الإرادة
للم�ساعدة في االنتخابات الرئا�سية
أعلن أمين س��ر تك ّتل التغيير
واإلصالح النائب إبراهيم كنعان،
بعد لقائه البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة ال��راع��ي ،أ ّنه
عرض مع البطريرك «ملف الرئاسة
وع����ددا ً م��ن ال��م��ل��ف��ات الم ّتصلة
ب��ال��م��ط��روح ح��ال��ي �اً» ،خصوصا ً
على صعيد ما أعلنه الراعي أول
من أم��س في موضوع الميثاقية
والتعيينات األخيرة التي حصلت
في وزارة المال ،وفي غيرها.
وتط ّرق إلى تفاهم التيار الوطني
الحر و«القوات اللبنانية» ،قائالً:
�س��س مشترك
«ك����ان ه��ن��اك ت��ح� ّ
مع سيدنا البطريرك باالرتياح
المسيحي الكبير ال���ذي نلمسه
على األرض من خالل هذا التفاهم
الذي م ّر بمراحل عديدة منذ سنة
ونصف سنة حتى اليوم ،وهو لم
يكن نتيجة ترشيح أو ر ّد فعل على
ترشيح ،إ ّنما كان نتيجة قناعة
مشتركة عند الحزبين وعند جميع
المسيحيين الذين أيّ��دوا بنسبة
تصل إلى فوق  90في المئة».
أضاف« ،أردناها خطوة خاصة
مسيحية ول��ي��س ثنائية ،لذلك
اليد ممدودة للجميع ،وستبقى،
ألنّ هذا االتفاق عام يشكل رؤية
مسيحية .نعم ت ّم ترشيح العماد
عون لرئاسة الجمهورية ألسباب
عديدة أبرزها أ ّنه األكثر تجسيدا ً
مسيحيا ً وميثاقيا ً ووطنيا ً لهذا
ال���واق���ع ال����ذي ن��ع��ي��ش��ه ،ونحن
تجسد
نحتاج إل��ى رئاسة قوية
ِّ
هذه اإلرادة المسيحية الوطنية».
وتابع« :أردناها عابرة وليس
ف��ق��ط ج��ام��ع��ة مسيحياً ،ع��اب��رة

الراعي مستقبالً كنعان
ل��ل��ط��وائ��ف ول�لاص��ط��ف��اف��ات ،لـ8
و ،14وكانت كذلك».
وخ��ت��م «ل��م��س��ت ع��ن��د س� ّي��دن��ا
البطريرك هذا االهتمام الكبير الذي
عبّر عنه (أول من) أمس ،واألهم من
ذلك رعايته لهذا الوضع المسيحي
الجديد والدينامية المسيحية
الجديدة والتي نريد منها ما هو
أبعد من التحالفات والتفاهمات،
أي نريد منها استعادة الحضور
والشراكة الوطنية الفعلية مع
الشريك اآلخ��ر في ال��وط��ن ،لذلك
المجتمع مطالب بأن يتعامل مع
ه��ذه المبادرة على أ ّنها جامعة
مسيحيا ً ووطنيا ً وإسالمياً ،وأ ّنها
عابرة للطوائف ولالصطفافات».
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل ال���راع���ي سفير

فرنسا في لبنان إيمانويل بون،
وك��ان ع��رض للوضع في لبنان،
وال سيّما مسألة انتخاب رئيس
للجمهورية.
بعد اللقاء قال بون« :عدت اليوم
(أم��س) من باريس وأتيت لرؤية
صاحب الغبطة لتقييم الوضع
السياسي الراهن في لبنان ،كما
عبّرت لغبطته عن تقديرنا لمواقفه
ال��واض��ح��ة والمتعلقة ب��ض��رورة
إيجاد حل بأسرع وقت ممكن في
موضوع االنتخابات الرئاسية،
وقلت لغبطته إ ّننا نتشارك وإيّاه
اإلرادة للمساعدة في االنتخابات
الرئاسية وحل األزمة السياسية
في أسرع وقت ،وعلى هذا األساس
سنتابع حوارنا».

تن�صل النظام ال�سعودي من ال ِهبة
حزب اهللّ :
ي�ش ّكل ف�ضيحة ومليار �إ�ساءة للبنانيين
أ ّك��د ح��زب الله أنّ «لبنان قوي
بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة
وليس بهبة السعودية ،معتبرا ً أنّ
تنصل النظام السعودي من هذه
ّ
الهِبة يش ّكل فضيحة أخالقية ومليار
إساءة للبنانيين.

رعد

وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رع��د ،خ�لال احتفال
إزاحة الستار عن النصب التذكاري
للشهيد محمد صفاوي (صادق) في
بلدة قناريت في منطقة الزهراني،
«قامت القيامة عندما أصبحنا على
ح��دود ال��ج��رود في البقاع ،وقالوا
إذا أقدمتم على ض��رب اإلرهابيين
التكفيرين في جرود عرسال ستكون
هناك مذهبية وطائفية في البالد ال
ُتحمد عقباها ،بينما أهالي عرسال
والنازحون السوريون في محيط
البلدة يتهدّدهم اإلرهابيون ج ّراء
اقتتال فريقين من التكفيريين».
وس���أل« ،م���اذا صنعتم للجيش
اللبناني ليقوم بمها ّمه ويواجه
ه��ؤالء؟ أل��م تمنعوا عنه التسليح
والغطاء السياسي ،وحلتم بينه
وبين السيطرة الكاملة على بلدة
عرسال لدفع الخطر عن أهلنا؟».
وأ ّكد «أ ّننا سنقف إلى جانب الجيش
اللبناني لندافع عن أهلنا وعن بلدنا
وع��ن كل اللبنانيبن على اختالف
طوائفهم».

وتخلّل االح��ت��ف��ال كلمة لرئيس
البلدية زين خليفه ،ووض��ع إكليل
م��ن ال��زه��ر على النصب التذكاري
وقسم الوالء لثلة من رفاق الشهيد.
من جه ٍة أخرى ،أ ّكد رعد أنّ كل ما
يقوم به جيش العدو «اإلسرائيلي»
م��ن ت��ع��زي��زات ال ي��رت��ق��ي إل���ى «م��ا
ّ
حضرناه وما جهّزناه لمالقاته في
أيّة مواجهة مقبلة».
وأش���ار إل��ى أنّ «ال��م��واج��ه��ة مع
العدو اإلسرائيلي بعيدة جداً ،ألنه
ال يجرؤ على المبادرة إليها ،ولكن إذا
ما حصلت سيكون مصير كيانه على
ّ
المحك».

قاووق

بدوره ،شدّد نائب رئيس المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
قاووق ،على «أنّ لبنان قوي بمعادلة
الجيش والشعب والمقاومة ،وليس
بهبة المليار التي تبيّن أ ّنها زائفة،
بعدما أعلن البعض عنها وأ ّنها لدعم
الجيش وال��ق��وى األمنية .وعليه،
ف��إنّ
تنصل النظام السعودي من
ّ
هذه الهِبة يش ّكل فضيحة أخالقية
ومليار إساءة للبنانيين ،الذين هم
أهل كرامة» ،معتبرا ً أنّ «ما حصل
ال ينبغي أن يم ّر م��رور ال��ك��رام ،بل
يجب على الذين وعدوا اللبنانيين
ونالوا بذلك التهنئة والشكر بأطنان
البيانات ،أن يعتذروا م��ن جميع
اللبنانيين».

وأ ّكد قاووق خالل احتفال تأبيني
في حسينية بلدة دير قانون النهر،
أنّ «لبنان في حصن حصين أمام
كل المشاريع اإلرهابية التكفيرية
بتعاون الجيش والمقاومة ،فهو
بهذه المعادلة قادر على ألاّ يسمح
للتكفيريين من «داعش» و«النصرة»
ب��إق��ام��ة إم���ارة تكفيرية لهم على
األرض اللبنانية ،وه��و لن يسمح
بأن يكون هناك مم ّر آمن لـ«داعش»
إل��ى ال��س��اح��ل ،فالمقاومة تالحق
العصابات التكفيرية خلف الحدود
وداخ��ل سورية ،ألنّ أفضل وسيلة
لحماية لبنان من تمدد «داعش» هو
هزيمتها مع التكفيريين في سورية
قبل أن يصلوا بخطرهم إلى لبنان».
ورأى قاووق «أ ّننا ما زلنا نشهد
أنّ الفريق المدعوم سعوديا ً من
شركائنا ف��ي ال��وط��ن ال زال حتى
اليوم يتجاهل احتالل التكفيريين
لمساحات واسعة من جرود عرسال
ورأس بعلبك والقاع ،وهم ي ّتبعون
هذه السياسة أل ّنهم يعملون وفقا ً
ل��م��ش��روع س��ع��ودي ي��راه��ن على
استنزاف سورية والمقاومة بأدوات
تكفيرية» ،معتبرا ً أنّ «أي تجاهل
الح��ت�لال «ال��ن��ص��رة» و«داع����ش»
لألرض اللبنانية هو أكبر من خطيئة
بحق الوطن ،أل ّنه يشكل انتهاكا ً لكل
السيادة والكرامة ،بل هو عدوان على
كل اللبنانيين ،بالمقابل فإ ّننا لسنا
غافلين عن السيادة والكرامة».

هيئة التن�سيق اللبنانية الفل�سطينية:
الرتقاء الف�صائل �إلى م�ستوى االنتفا�ضة
أ ّكدت هيئة التنسيق للقاء األحزاب والقوى والشخصيات
الوطنية اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية «أهمية
وضرورة ارتقاء قوى المقاومة الفلسطينية إلى مستوى
أداء شباب االنتفاضة ،وتوسيع دائ��رة المشاركة في
أنشطتها» ،كما أ ّك��دت دعمها «لتح ّركات أبناء الشعب
الفلسطيني في لبنان للضغط على أون��روا للتراجع عن
هذه القرارات التعسفيّة الجائرة».
وكانت الهيئة عقدت اجتماعا ً مشتركا ً في مق ّرها،
جرى خالله التداول في آخر التطورات على الساحتين
الفلسطينية والعربية.
وفي نهاية اللقاء أصدر المجتمعون بياناً ،أثنوا فيه
على «التضحيات الكبيرة التي يقدّمها أبطال االنتفاضة
ّ
يسطرون مالحم البطولة
الفلسطينية الثالثة الذين
والفداء في مجابهة ومقاومة االحتالل ،وإحباط مخططاته
التصفوية للقضية الفلسطينية ،وتجديد حركة النضال
الوطني».
وأ ّك����دوا «أه��م��ي��ة وض����رورة ارت��ق��اء ق��وى المقاومة
الفلسطينية إلى مستوى أداء شباب االنتفاضة ،وتوسيع
دائ��رة المشاركة في أنشطتها» .كما استنكروا «مواقف
رئيس السلطة الفلسطينية التي يفاخر فيها بمنع مئات
العمليات ض ّد االحتالل واستمراره بالتنسيق األمني مع
العدو الصهيوني ،واعتقال شبّان االنتفاضة».
وحيّا المجتمعون «الضابط الفلسطيني الشهيد ،الذي
وجه صفعة قوية لمواقف عباس بتنفيذ عملية جريئة
ّ
ض ّد االحتالل أسفرت عن إصابة  3جنود صهاينة بجراح
خطيرة ،كما ح � ّذروا من المحاوالت الجارية الستئناف
المفاوضات في محاولة مكشوفة لتطويق االنتفاضة
وإنقاذ كيان العدو من مأزقه بفعل النزف الذي تسبّبه
له عمليات اإلنتفاضة ،وازدي��اد العزلة الدولية للكيان
الصهيوني».
واس��ت��ن��ك��روا «تقليص م��س��اع��دات أون����روا للاّ جئين
الفلسطينيين في لبنان ،واعتبروا أنّ القرارات األخيرة
تصب في خدمة المخطط األميركي -
التي ا ّتخذت إ ّنما
ّ
اإلسرائيلي الساعي إلى تصفية حق العودة عبر زيادة

معاناة اللاّ جئين ،ودفعهم للهجرة إلى الدول األوروبية».
وأ ّك��دوا «دعمهم ومساندتهم لتحركات أبناء الشعب
الفلسطيني في لبنان للضغط على أون��روا للتراجع عن
هذه القرارات التعسفية الجائرة».

زين

واعتبر األمين العام السابق التحاد المحامين العرب
عمر زين في كلمة لمناسبة «اليوم العالمي لدعم حقوق
الفلسطينيين في الداخل» ،أ ّنه «ال ب ّد من وضع الحقائق
والوقائع الثابتة للجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني
في فلسطين كل فلسطين وفي فلسطين  48بخاصة ،أمام
الرأي العام العالمي كي ُنطلعه ونذ ّكره بما يحصل من
جرائم مناشدين ضميره».
وطالب ال��رأي العام العالمي بـ«التح ّرك إلنقاذ هذا
الشعب من الجرائم التي ُترتكب من العدو الصهيوني ض ّد
شعبنا الفلسطيني بواسطة سلطات االحتالل ،كل يوم من
دون أي حسيب أو رقيب».
أض���اف« :واجبنا القومي واإلن��س��ان��ي واألخ���وي هو
بتحريك كل القوى الحية في العالم بكل الوسائل ،لمعرفة
ما يجري ،ومطالبتها با ّتخاذ كل اإلجراءات التي يمكن أن
ت ّتخذها فيما لو كانت هذه االرتكابات تجري على أرضها
وعلى شعبها».
وت��اب��ع« :ع��ل��ى المؤسسات الحقوقية ف��ي العالم،
وجمعيات حقوق اإلنسان ،ومجلس حقوق اإلنسان في
جنيف ،التح ّرك بعد وضع برنامج محدّد لتنفيذه على
الفور بالوقوف بوجه ال��ع��دوان المستمر على شعبنا
الفلسطيني ،وعلى أن تكون من نتائجه الوصول إلى
إصدار قرارات حاسمة وملزمة من المراجع الدولية تحت
طائلة تطبيق البند السابع من ميثاق األمم المتحدة بحق
سلطات االحتالل».
وإذ شدّد على استمرار المقاومة ،أ ّكد زين أنّ «انتصارنا
في فلسطين هو طريق تحقيق أهدافنا بتحرير األمة
العربية ونهضتها ووحدتها ،والمقاومة هي الطريق
الوحيد للخالص».

«الق�ضاء الأعلى» :الت�شكيك في الم�ؤ�س�سة
له عواقب وتداعيات �سلبية
صدر عن مجلس القضاء األعلى بيان ،جاء فيه« :دأبت بعض وسائل اإلعالم
في الفترة األخيرة على إيراد أخبار مفادها أنّ ث ّمة استياء من مواقف رئيس مجلس
القضاء األعلى القاضي جان فهد ،وأ ّن��ه أصدر بيانا ً باسمه عبّر فيه عن رأيه
الشخصي ،ودافع فيه منفردا ً عن قرار محكمة التمييز العسكرية وعن رئيسها،
وأ ّنه ص ّرح في جلسة لجنة اإلدارة والعدل األخيرة ،بأنّ القضاء العسكري أفعل
وأضمن من القضاء العدلي ،وأنّ ث ّمة تساؤال ً ع ّما إذا كانت مواقفه تنسجم مع
وتوجهات سائر أعضاء مجلس القضاء األعلى».
قناعة
ّ
أضاف« :تعقيبا ً على ما ُذكر وإنار ًة للرأي العام ،يلفتُ مجلس القضاء األعلى
إلى ما يلي:
 إنّ البيان الذي صدر عن رئيس المجلس بتاريخ  ،2016/1/26تض ّمن ماحرفيّته« :نذ ِّكر الجميع بأنّ عمل القضاء يستوجب عدم زعزعة ثقة المواطنين به،
ونهيب بهم التعاطي مع القرارات القضائية بموضوعية ،واالبتعاد عن التهشيم
ّ
ونوضح أنّ أي قرار بإخالء سبيل في ملف معين
بالقضاء والتجريح بالقضاة،
ال يعني أنّ المحكمة قد فصلت في القضية ،ونؤ ّكد حرصنا على استقاللية القضاء
وعلى الصالح العام ،كما نؤ ّكد حرص القضاء على تأدية دوره كامالً في تحقيق
العدالة الكاملة والناجزة.
 إنّ ذلك البيان صدر إثر اجتماع عقده المجلس ،وهو يعبِّر عن رأيه مجتمعاً،ولم يهدف إلى شيء آخر سوى ما ورد في مضمونه.
 إ ّنه جرى تشويه واجتزاء موقف رئيس مجلس القضاء األعلى في لجنةانصب على شرح الطبيعة القانونية الخاصة للمحكمة
اإلدارة والعدل ،فموقفه
ّ
العسكرية ،وعلى األسباب الموجبة التي فرضت إنشاءها في األصل ،وعلى أ ّنه
يقتضي تضييق صالحياتها وزيادة عديد القضاة العدليين فيها واعتماد مبدأ
التعليل وتمكين المتض ّرر من الحضور ،كل ذلك في ضوء مشروع القانون الجاري
درسه من قِبل تلك اللجنة ،ولم ينتقص من دور القضاء العدلي وقدرته ،والرجوع
إلى المحاضر يُثبت زيف االدّعاءات.
 إنّ مجلس القضاء األعلى ،رئيسا ً وأعضاءً ،يضعون نصب أعينهم مصلحةالقضاء والحرص الدائم على توفير ما يسنده بمعرض قيامه بمها ّمه في إحقاق
الحق وتكريس العدل ،وال يرمون ،ال الستجالب رضى ،وال إلثارة حفيظة.
 إنّ مجلس القضاء األعلى يذ ِّكر بضرورة تج ّنب التشكيك في المؤسسةالقضائية المؤتمنة على مجرى العمل القضائي ،لما لذلك من مخاطر وعواقب
وتداعيات سلبية ،وال سيّما في هذه الظروف التي تم ّر فيها البالد والمؤسسات».

�أر�سالن والفرزلي يه ّنئان «الجماعة»

ا�ستمرار المواقف ِّ
المنددة بالتفجيرات المتنقلة:
لتوحيد القوى واجتثاث الإرهاب من جذوره
استم ّرت المواقف المندِّدة بالتفجيرات اإلرهابية
المتنقلة بين أكثر من بلد ،ودعت إلى توحيد القوى والقيام
بعمل مشترك الجتثاث اإلرهاب من جذوره.

قبالن

واستنكر نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
اإلمام الشيخ عبد األمير قبالن بشدّة ،التفجيرات اإلرهابية
التي ضربت منطقة السيدة زينب «التي ال نرى فيها إلاّ قتالً
يسجل تاريخهم إلاّ
من أجل القتل على أيدي إرهابيين لم
ّ
صفحات سوداء من الحقد والقتل واإلجرام».
ودعا قبالن السوريين إلى «االنخراط في معركة مكافحة
اإلره��اب ،فيتصالحوا ويتضامنوا ويلت ّفوا حول دولتهم
ومؤسساتها ليكونوا عونا ً لجيشهم الوطني في الدفاع
عن وحدة واستقرار سورية وشعبها ،فال يُفسحوا المجال
لنشوء أي بيئة حاضنة لإلرهاب التكفيري الذي يمعن في
تخريب سورية بغية إدخالها في الفوضى والدمار خدمة
لمصالح الكيان الصهيوني الذي كان وال يزال الراعي األول
لإلرهاب .من هنا فإنّ وحدة السوريين وا ّتفاقهم ،وإجراء
المصالحات في المناطق تش ّكل أفضل ر ّد على العمليات
اإلرهابية».
وع ّزى قبالن سورية شعبا ً وقيادة بالشهداء ،متم ّنيا ً
للجرحى الشفاء ال��ع��اج��ل ،ول��س��وري��ة وشعبها األم��ن
واالستقرار.

النابلسي

َ
ودان العالمة الشيخ عفيف النابلسي ف��ي بيان،
«التفجيرين اآلثمين اللذين استهدفا مسجد اإلمام الرضا
في اإلحساء ،ومنطقة السيدة زينب في ريف دمشق».
وق��ال« :إنّ اإلره��اب باسم اإلس�لام جريمة مضاعفة.
فقد لجأ اإلرهابيون إلى استخدام اسم الله ليب ّرروا القتل
والرعب والسرقة واالغتصاب ،واستعاروا من اإلسالم
اسمه ليشرعنوا وجودهم .لكن مهما فعلوا لن يكون اسم
الله إلاّ الجمال والحق والعدل ،ولن يتح َّول اإلسالم إلى
دين للذبح والكراهية».

«أمل»

األيوبي مستقبالً الفرزلي
استقبل األمين العام لـ«لجماعة اإلسالمية» في لبنان عزام األيوبي ،أمس في
مركز الجماعة في بيروت ،وفد «الحزب الديمقراطي اللبناني» برئاسة األمين العام
للحزب وليد بركات ،وعضوية عضو المكتب السياسي عماد العماد ،ورئيس مكتب
الطالب محمد المهتار ،بحضور عضو المكتب السياسي للجماعة وائل نجم.
وقد قدّم الوفد باسم رئيس الحزب النائب طالل أرسالن ،التهنئة «لألمين العام
على انتخابه وانتخاب قيادة جديدة» .وكان اللقاء فرصة للتشاور في القضايا
الوطنية ،والتأكيد على االستقرار وبناء مؤسسات الدولة ومنع الفتنة.
كما استقبل األيوبي نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي،
بحضور عضو المكتب السياسي للجماعة علي أبو ياسين .وقدّم الفرزلي التهنئة
لـ«الجماعة على انتخاب أمين عام وقيادة جديدة» ،وت ّم البحث في القضايا
والهموم الوطنية.

«الكتائب» :التوا�صل مع حزب اهلل قائم
أعلن مجلس اإلعالم في حزب الكتائب في بيان ،أ ّنه «تصويبا ً لكل ما رافق
زيارة وفد األمانة العامة لحزب الكتائب لألمانة العامة لحزب الله من تعليقات
واجتهادات ،يؤ ّكد مجلس اإلعالم في حزب الكتائب أنّ الزيارة أتت في سياق
الدعوى القضائية المقامة من حزب الله على حزب الكتائب على خلفية مقال
ُنشر على موقع الحزب اإللكتروني قبل أربع سنوات ،وأنّ الهدف من هذه الزيارة
هو تسوية األمر وإسقاط الدعوى ،وهذا ما حصل.
أ ّما في السياسة ،فالتواصل بين الحزبين قائم منذ فترة».
من جهته ،أ ّك��د النائب إيلي ماروني التزام الكتائب بتحالفه مع «تيار
المستقبل» ،كاشفا ً في الوقت عينه عن لقاء حوار هذا األسبوع مع حزب الله،
قائالً« :إ ّنه ضمن اللقاءات التي عُ قدت سابقا ً على المستوى النيابي للتخفيف
من االحتقانات».
وشدّد من «ناحية أخرى ،على ضرورة إجراء االستحقاقات في مواعيدها
وفي طليعتها االنتخابات البلدية .واعتبر أنّ «المصالحة بين معراب والرابية
جيدة في الساحة المسيحية».
وأوضح أنّ حزب الكتائب «ال يضع فيتو على ّ
مرشحي قوى  8آذار العماد
ميشال عون والنائب سليمان فرنجية ،بل على المشروع الذي يحمالنه»،
ّ
المرشحين التق ّرب منه،
مضيفا ً أنّ الحزب «سيحدِّد خياره في حال حاول أحد
وطرح هواجسه».

الداود :لتدار�س «� 8آذار»
لمن الفوز بالرئا�سة
رأى األمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل
ّ
مرشحو رئاسة الجمهورية من ّ
خطنا
ال��داود في بيان له ،أ ّنه «بعد أن بات
السياسي ،هو انتصار له ،بأن ِّ
يرشح قطبان من  14آذار الرئيس سعد الحريري
النائب سليمان فرنجية ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع العماد
ميشال عون ،فعلى قوى  8آذار ،أن تتداعى إلى عقد اجتماع لها ،وهو ما سبق لنا
ودعونا إليه ،من أجل دراسة الوضع ومناقشة التطورات التي رافقت انتخابات
رئاسة الجمهورية ،لكسبها لفريقنا السياسي ،مع االلتزام األخالقي بأنّ عون هو
ّ
توجهنا هو كيف نؤ ّمن الفوز له ،وإذا لم يتأ ّمن بأن ال
المرشح األول ،على أن يكون ّ
نغفل حظوظ المرشح الثاني النائب فرنجية للوصول إلى رئاسة الجمهورية».

حمدان :م�صر �ستبقى منارة الأمة
أجرى أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون»
العميد مصطفى حمدان ،اتصاال ًهاتفيا ًباألمين العام للحزب الناصري الديمقراطي
في مصر المحامي سيد عبد الغني ،وه ّنأه بـ«انتخابه على رأس الحزب ونجاح
المؤتمر العام الذي انعقد في القاهرة».
وأيّد حمدان البيان الذي أصدرته «القوة الناصرية العربية التي شاركت في
المؤتمر في « 2016/1/29بكل مضامينه» ،مؤكدا ً أنّ «المرابطون كانت وسبتقى
أبدا ً على عهدها القومي العربي على النهج الناصري حتى تحقيق أهداف أمتنا
العربية في الحرية واالشتراكية والوحدة» ،معتبرا ً أنّ «الحركة الناصرية
المصرية بقواها الشعبية والشبابية المناضلة وفي مقدمها الحزب الناصري هي
الركن األساسي للمسار الصحيح لوحدة كل القوى الناصرية على امتداد األمة».
وشدّد حمدان لعبد الغني ،أنّ «مصر ستبقى المنارة والمثل والمثال أل ّمتها
العربية ،وما يجري اليوم من تعزيز للواقع المصري القومي والوطني سياسيا ً
واقتصاديا ً واجتماعياً ،هو الطريق الصحيح الذي يجب أن يع َّمم على كل األقطار
العربية من أجل حماية األمة من التفتيت والتشتيت والتقسيم ،ومن بؤر اإلرهاب
المتوحشة».
وحيّا «خير أجناد األرض ،قواتنا المسلحة المصرية ،والرحمة لشهدائها».
وختم« :أنّ المحروسة مصر العربية ستبقى الصخرة الكبيرة التي ترتكز عليها
أمتنا العربية».

ّ3

وأعلن المكتب السياسي لحركة «أم��ل» في بيان ،أنّ
الحركة «تتابع بقلق شديد مسلسل الجرائم اإلرهابية
التي تستهدف العراق وسورية ومصر والمملكة العربية
السعودية ،وغيرها» ،مؤ ّكدة إدانتها الشديدة «خصوصا ً
الستهداف المصلّين في منطقة السيدة زينب ومسجد
اإلمام الرضا ومسجد الطوارىء في أبها ،والتفجيرات التي
استهدفت المصلّين في العراق ،ومساجد صنعاء في اليمن،
والتحركات اإلرهابية على الحدود اللبنانية ومحاولة أخذ
بلدة عرسال رهينة بيد اإلرهابيين».
أضاف البيان« :لقد تأ ّكدت للجميع صدقيّة رؤيتنا من
أنّ اإلرهاب إ ّنما يستهدف المنطقة بدولها ومجتمعاتها،
وهو ن َّفذ على التوالي إرهابه التهجيري ض ّد المسيحيين
في سورية والعراق واستهدف بمذابحه األقليات على
مساحة العراق ،واستهدف لبنان بالتفجيرات ،وهو اليوم
يحاول اغتيال األمن في مصر ويستهدف مكوِّنات المجتمع
الليبي السياسية ،حيث ال أقليات دينية أو عرقية».
واعتبر أنّ «حفالت اإلع��دام الجماعية والتفجيرات
االنتحارية اإلرهابية والمذابح «الداعشية» ،تؤ ّكد يوما ً
بعد يوم أ ّنها تستهدف كل إنسان بغض النظر عن انتمائه
المذهبي ،وهي تقتل لمجرد القتل وتخ ِّرب لمجرد التخريب
و ُتحدث الفوضى أينما حلّت ،وهي لذلك تستدعي توحيد
جهود األ ّمتين اإلسالمية والعربية لمواجهة اإلره��اب
واستتباعاته التي تهدّد السلم العالمي».

ودعا «القوى السياسية الحية في المنطقة والعالم،
إلى وضع ميثاق لمواجهة اإلرهاب وتوحيد جهودها على
موحد في
مساحة جغرافية وشعوب كل أقطارنا ،فاإلرهاب ّ
موحدين في التصدّي له».
أهدافه ،ونحن يجب أن نكون ّ

جمعيات وت ّيارات

و استنكر رئيس «اللقاء اإلس�لام��ي ال��وح��دوي» عمر
غندور «الغزوة» التكفيرية اإلرهابية على مسجد اإلمام
الرضا في اإلحساء شرق السعودية ،ورأى فيها «حلقة من
سلسلة المذابح المت ّممة التي تضرب في كل مكان وآخرها
في السيدة زينب جنوب دمشق ،باسم االسالم ،والمعروفة
الهويّة واالنتماء وأنتجتها الوهابية التي تك ّفر كل من
يعارضها من المسلمين وغير المسلمين».
وبعث غندور ببرقية تبريك بالشهداء إلى المشرفين
على مسجد اإلمام الرضا.
واستنكرت «حركة األمة» ،في بيان ،التفجير اإلجرامي
الذي وقع في منطقة السيدة زينب ،واعتبرت أنّ «سورية
ق��ي��اد ًة وشعبا ً ستظل ثابتة على مواقفها الوطنية
والعروبية واإلسالمية ،رغم ما تتع ّرض له منذ سنوات»،
مشير ًة إلى أنّ «الحل في سورية يجب أن يكون سياسيا ً
وسلمياً».
ورأت «جبهة العمل اإلسالمي في لبنان» ،أنّ «هذا
العقل التكفيري هو عقل إلغائي إقصائي دموي يهدف إلى
ضرب األمن واالستقرار ونشر الخوف والقلق والفوضى
في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية ،ويتماهى في الوقت
نفسه مع ممارسات واعتداءات العدو الصهيوني الغاصب
وج��رائ��م��ه الفظيعة يوميا ً بحق الشعب الفلسطيني
المظلوم».
وندّد األمين العام لـ«التيار األسعدي» المحامي معن
األسعد «باإلرهاب الذي استهدف منطقة السيدة زينب في
دمشق واإلحساء في السعودية ،واإلرهاب في عرسال»،
معتبرا ً «أنّ مصدره واحد ،وهدفه التم ّرد تنفيذا ً لمخطط
المحور األميركي «اإلسرائيلي» والمتعاونين معه» ،مشدّدا ً
على «ض��رورة اجتثاث اإلره��اب من ج��ذوره قبل فوات
األوان».
ووصف رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد اإلسالمي
عضو جبهة العمل اإلسالمي واتحاد علماء بالد الشام،
الشيخ هاشم منقارة ،التفجيرات اإلرهابية التي وقعت في
حي السيدة زينب بـ«العمل اإلجرامي ال ُمدان».
وقال« :في الوقت الذي نتطلّع فيه إلى «حوار سوري
سوري بدعم من دول العالم كلّه إليجاد حل لما يجري
في سورية ،وقع هذا التفجير اإلرهابي ال ُمدان الذي ذهب
ضحيته المزيد من األبرياء».
وأ ّكد منقارة أنّ «تفشي ظاهرة العنف والتشدّد واإلرهاب
باتت تتطلّب تعاونا ً جماعيا ً للح ّد من طغيانه».
ك��ذل��ك ،ن���دّد المؤتمر الشعبي اللبناني ف��ي بيان
«بالتفجيرات اإلرهابية التي طاولت منطقة السيدة زينب
في دمشق ،ومساجد في السعودية وال��ع��راق» ،مؤ ّكدا ً
«أ ّنها من صناعة قوى جاهلية تتغ ّذى من فكر صهيوني
ومغولي ،وال عالقة لها بإسالم ومسلمين».
ورأى «أنّ تصاعد جرائم ق��وى التطرف الجاهلي إذ
يشير إلى عجزها عن تحقيق أهدافها المتوحشة وبخاصة
إشعال فتن مذهبية وطائفية شاملة ،فإ ّنه في الوقت نفسه
محاولة يائسة لعرقلة الحلول السياسية التي بدأت تلوح
في األفق لألزمات المتفجرة في غير بلد عربي ،وخصوصا ً
في سورية ،ما يستدعي من كل القوى المعنية تسهيل
الطريق أمام هذه الحلول بدل تعقيدها ،بمثل ما يتطلّب من
كل المرجعيات اإلسالمية هبّة حقيقية تواجه هذه القوى
وتعزلها ،و ُتدين نهجها وإجرامها وممارساتها».

تدريبات للجي�ش وقوى الأمن لتعزيز قدراتهما

بورتوالنو زار الجرمق :نعمل
من �أجل الأمن واال�ستقرار في المنطقة

أحد األنشطة خالل دورة الجيش
زار القائد العام لـ«اليونيفيل»،
ال��ج��ن��رال لوتشيانو ب��ورت��والن��و،
ب��ل��دة ال��ج��رم��ق ب��دع��وة م��ن رئيس
بلديتها نبيل شديد ،يرافقه وفد من
«يونيفيل» ،وك��ان ف��ي استقبالهم
في مق ّر البلدية راعي أبرشية صور
للموارنة المطران شكر الله نبيل
الحاج ،وعدد من قادة األجهزة األمنية
في المنطقة ،وفاعليات.
ورحب شديد ببورتوالنو معتبرا ً
ّ
أ ّن��ه��ا «زي�����ارة ت��اري��خ��ي��ة» ،وق���ال:
«الجندي ع��ادة يتطوع ويستشهد
لخدمة علم بالده ،بينما أنتم تخدمون
علم األم��م المتحدة التي تنضوي
تحت رايتها جميع الدول؛ لذا أقولها
ب��ص��راح��ة ،إ ّن��ه��ا ليست ص��دف��ة أن
تكونوا على رأس ق��وات ال��ط��وارئ،
بل كنتم الرجل المناسب في المكان
المناسب ،ومن البديهي ترشيحكم
لهذه المه ّمة من األمين العام لألمم
المتحدة لما تتحلّون به من أخالق
القيادة الحكيمة والنبيلة والحكمة
واالنفتاح في التعامل مع اآلخرين .لم
َ
تتوان يوما ً عن أن تكون رجل اإلنماء
وال��م��س��اع��دة للقرى وال��ب��ل��دات إلى
جانب عملكم بحفظ األمن في جنوب
الليطاني».
وأض���اف« :نعلق اآلم���ال عليكم
بأنكم ستكونون يد العون لبلدتنا
وأهلها .كلنا أمل وثقة باألمم المتحدة
وبما تم ّثلون ،راجين المساعدة ألهل

(رانيا العشي)
المهجرة التي تحتضن
هذه البلدة
ّ
مختلف الطوائف».
ث ّم ق �دّم له هدية تقديرية عبارة
ع��ن ط��ق��م ج��زي��ن��ي��ات ع��رب��ون وف��اء
وتقدير وامتنان ،كما تسلّم منه درعا ً
تقديرية.
واعتبر بورتوالنو ،أنّ «من الصعب
على يونيفيل تنفيذ مشاريع خارج
نطاق عملها ،أي شمال الليطاني،
إلاّ أ ّنها تتواصل مع منظمات غير
ح��ك��وم��ي��ة ت��ت��ب��ع ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة
التي يمكنها العمل في أي منطقة،
ومساعدة البلدات التي تحتاج إلى
دعم أو مشاريع».
وأشار إلى أنّ مهمة «يونيفيل» هي
األمن واالستقرار في المنطقة.
ون ّوه بورتوالنو بالعالقة الجيدة
التي تجمع «يونيفيل» بالسلطات
المحلية« ،خصوصا ً البلديات التي
تقوم ب��دور إيجابي حيال إيصال
رسائل يونيفيل إلى السكان».
وك��ان��ت كلمة للحاج شكر فيها
«ي��ون��ي��ف��ي��ل» ع��ل��ى ك��ل التقديمات
والمساعدات في المنطقة.
ثم انتقل بورتوالنو والوفد المرافق
ل��زي��ارة كنيسة م��ار م���ارون شفيع
البلدة ودير الراهبات ،وأول��م شديد
على شرفه.

تدريبات

ع��ل��ى ص��ع��ي�� ٍد آخ�����ر ،ب��اش��رت

«يونيفيل» إج��راء دورات تدريبية
ل��ع��ن��اص��ر ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي في
القطاع الشرقي بهدف تعزيز قدراته
وتمكينه من تطوير مهاراته في عدّة
مجاالت ،إضاف ًة إلى تبادل المعرفة
منسقة لتعزيز
والخبرات بطريقة
ّ
الثقة المتبادلة وتحسين مستوى
ال��ت��واف��ق��ي��ة ف��ي ال��م��ه��ام ال��ت��ي يت ّم
تنسيقها».
وتشمل ال��دورات دروس��ا ً نظرية
وأخ����رى تطبيقية ت��ش��م��ل ق��ي��ادة
الدوريات وقراءة الخرائط وإشارات
الميدان وتمارين الرماية واإلسعافات
األولية والرماية الحية والتعامل مع
السالح والدوريات الراجلة.
ب��دوره��ا ن� ّ
�ظ��م��ت ق��ي��ادة القطاع
الغربي لـ«يونيفيل» سلسلة دورات
تدريبية لعدد من ضباط وعناصر
قوى األمن الداخلي في سرية صور.
ت��ه��دف ه��ذه ال����دورات النظرية
والتطبيقية ،ال��ت��ي ُي��دي��ره��ا ذوو
االختصاص من الطاقم في الشرطة
العسكرية «كارابينييري» التابع
للكتيبة اإلي��ط��ال��ي��ة ،إل��ى ت��دري��ب،
وتعريف ضباط وعناصر قوى األمن
الداخلي ،على الطرق الصحيحة في
إدراك ال��ح��االت الطارئة ،ومفاهيم
ال��ت� ّ
�دخ��ل ال���ف���وري ،ل��ل��ح��ف��اظ على
السالمة المرورية ،والتعاون ،وطرق
االت��ص��ال ببقية األج��ه��زة األمنية
المختصة.

